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Willian Dias 

Comissão extraordinária discutiu impacto da mudança na lei trabalhista sobre as mulheres 

que conquistaram diversos 
direitos trabalhistas recente-
mente. Com a reforma, ago-
ra é permitida a demissão de 
qualquer trabalhador com 
redução de direitos, mediante 
acordo com o empregador.

A advogada Ellen Mara Ha-
zan, da Associação Mineira dos 
Advogados Trabalhistas, salien-
tou que o argumento dos de-
fensores da reforma é de uma 
igualdade distorcida, com equi-
paração dos trabalhadores que 
tinham alguns direitos à grande 
maioria de trabalhadores em 
situação precária ou informal.

e empregados estão os inter-
valos de amamentação. Outro 
ponto muito criticado na reu-
nião é que a lei passa a permi-
tir o trabalho de gestantes em 
ambientes com graus médio e 
mínimo de insalubridade. Ma-
ria de Fátima questionou se, 
sem o apoio dos sindicatos, as 
trabalhadoras terão condições 
de negociar essas questões ou 
denunciar abusos como a dis-
criminação sexual ou o assé-
dio no local de trabalho.

Uma triste ironia, desta-
cada na reunião, é a situação 
das empregadas domésticas, 

cer os sindicatos”, avaliou.
A economista do Dieese 

afirmou que o governo anun-
ciou como vantagens para 
as mulheres a ampliação e a 
regulamentação de um car-
dápio de contratos precários 
de trabalho, que hoje já são 
ocupados majoritariamente 
pelo sexo feminino. “Só que 
as mulheres não estão nesse 
tipo de contrato porque que-
rem; estão porque são força-
das”, ressaltou.

Entre as questões que 
passam a estar sujeitas à ne-
gociação direta entre patrões 

Maria de Fátima Guerra, eco-
nomista do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), disse que os dados 
mostram ser falso o principal 
argumento usado pelo gover-
no federal a favor da reforma 
trabalhista, a geração de em-
pregos. Segundo ela, não há 
exemplos de países que flexi-
bilizaram o mercado de traba-
lho e geraram mais empregos 
por causa disso. “Os objetivos 
da reforma são aumentar a 
segurança jurídica das empre-
sas, reduzir custos e enfraque-

Argumentos do governo são criticados

valos não são mais considera-
das como normas de saúde e 
segurança, podendo ser ne-
gociadas diretamente entre 
patrões e empregados. Em 
sua avaliação, essa negociação 
direta entre desiguais é, na ver-
dade, um “massacre”. 

tende a se agravar. Ela con-
sidera que as novas regras 
contrariam acordos interna-
cionais assinados pelo Brasil 
e são inconstitucionais.

Lutiana Lorentz destacou, 
ainda, o fato de que as regras 
de duração da jornada e inter-

negociação entre patrões e 
empregados, promover uma 
ampla terceirização e enfra-
quecer a democracia.

De acordo com a promo-
tora, o Brasil ocupa o 4º lugar 
no ranking de acidentes de 
trabalho, algo que também 

Um paralelo entre a reforma 
trabalhista instituída pela dita-
dura militar chilena, do gene-
ral Augusto Pinochet, e aque-
la implementada pelo atual 
governo brasileiro, de Michel 
Temer, foi traçado ontem pela 
procuradora do Ministério 
Público do Trabalho, Lutiana 
Lorentz, em audiência pública 
da Comissão Extraordinária 
das Mulheres. O objetivo da 
reunião foi debater o impacto 
sobre as mulheres das mudan-
ças na legislação do trabalho.

A presidente da comissão, 
deputada Marília Campos (PT), 
ressaltou a necessidade de se 
manter a luta contra a reforma, 
mesmo após sua aprovação. 
“Temos que lutar para revogá-
-la”, declarou. Ela lembrou que 
as mulheres já ocupam hoje os 
postos de trabalho mais precá-
rios, situação que tende a pio-
rar com as novas regras.

Lutiana Lorentz afirmou 
que a reforma brasileira se-
gue o mesmo modelo e tem 
os mesmos objetivos da que 
foi implantada pelo regime 
militar chileno, na década de 
1970: afastar os sindicatos da 

Procuradora diz que reforma trabalhista 
tem inspiração na ditadura de Pinochet
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Biblioteca da Assembleia encerra hoje
exposição de documentos históricos

CULTURA

sessões legislativas, por go-
vernadores como Juscelino 
Kubitschek e Tancredo Neves. 

bleia, foram selecionadas, 
entre outras, mensagens en-
viadas à ALMG, no início de 

memorações do aniversário da 
Biblioteca da Assembleia.
Destaques – O documento 
mais antigo que integra a mos-
tra é a ata de instalação da As-
sembleia Legislativa Provincial, 
de 1835, quando Minas Gerais 
ainda era província do Brasil 
imperial. Desse período, tam-
bém estão expostos o projeto 
do primeiro Regimento Inter-
no da Assembleia e algumas 
correspondências enviadas por 
presidentes da Província ao 
Poder Legislativo. Todos esses 
registros pertencem ao Arquivo 
Público Mineiro e foram em-
prestados para a exposição.

Do acervo da Assem-

Hoje (25) é o último dia de vi-
sitação à exposição Acervo de 
memórias, na Biblioteca Depu-
tado Camilo Prates, no andar 
SE do Palácio da Inconfidência. 
A mostra, aberta no dia 9 de 
agosto, reúne documentos que 
retratam a história do Poder Le-
gislativo mineiro, de seu início 
até os dias atuais. O horário de 
visitação é de 8 horas às 17h30.

Em 2017, a Biblioteca De-
putado Camilo Prates completa 
125 anos de existência. Ela foi 
criada no dia 22 de junho de 
1892, em Vila Rica (atualmente 
Ouro Preto), então capital de Mi-
nas Gerais. A exposição Acervo 
de memórias faz parte das co-

ORADORES
Atraso de salários
O deputado Gustavo Vala-
dares (PSDB) fez críticas ao 
governo de Minas e alertou 
para a situação financeira do 
Estado. “Como se não bastas-
se parcelar e atrasar os salá-
rios, o governo do Estado está 
dando calote no parcelamen-
to que ele se comprometeu a 
pagar”, afirmou, referindo-se 
à notícia de atraso no paga-

mento da última parcela dos 
vencimentos dos servidores 
neste mês. Segundo o parla-
mentar, uma das justificati-
vas seria o atraso de repasses 
da União. “Não há nenhum 
repasse que seja para paga-
mento de servidor público, é 
uma desculpa esfarrapada”, 
rebateu Gustavo Valadares. 
Ainda de acordo com ele, a 
gestão estadual tem dado 

calote em prefeituras e hos-
pitais do interior. O deputado 
também fez críticas a colegas 
da base governista por terem 
rejeitado a proposta de con-
cessão do título de cidadão 
honorário do Estado ao pre-
feito de São Paulo (SP), João 
Dória Júnior. “Queremos ho-
menagear uma pessoa de 
bem, que dá exemplo de boa 
gestão”, disse. 

Reforma política
O deputado André Quintão 
(PT) afirmou que a reforma 
política em curso no Congres-
so promove “apenas altera-
ções pontuais e casuísticas”, 
com o intuito de garantir a 
renovação de mandatos e o 
foro privilegiado. “O assunto 
mereceria um debate mais 
qualificado e aprofundado”, 
ressaltou, lembrando que, 

em 2013, a então presidenta 
Dilma Rousseff apresentou 
alternativas para melhorar 
o sistema eleitoral, mas to-
das foram rechaçadas. André 
Quintão condenou as propos-
tas atuais, elaboradas, segun-
do ele, com base em análises 
de curto prazo e sem discus-
são com a sociedade. Ele cri-
ticou, ainda, o chamado dis-
tritão, que, em sua opinião, 

enfraquece partidos e pro-
gramas e favorece personali-
dades e candidatos com po-
der econômico. Ele defendeu 
o voto em lista flexível, que 
preserva o caráter político- 
-ideológico, sem desconside-
rar o candidato. Em aparte, 
Fábio Cherem (PSD) disse 
que o regime proporcional dá 
voz às minorias e defendeu o 
voto distrital misto.

Cidadão honorário
O deputado Gustavo Corrêa 
(DEM) lamentou a decisão da 
Comissão de Administração 
Pública da ALMG de rejeitar 
sua proposta de concessão 
de título de cidadão honorá-
rio ao prefeito de São Paulo 
(SP), João Dória Júnior. “A 
Assembleia deu um péssimo 
exemplo ao Brasil”, declarou. 
“A ‘tropa de choque’ do go-

verno entrou em ação para 
reprovar a minha proposta, 
pois já estão preocupados 
com a eleição em 2018”, 
acrescentou Gustavo Corrêa. 
Ele disse que agora está pen-
sando em conceder o título 
de cidadão honorário a Her-
man Benjamin, juiz do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) e 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). “Ele merece esse títu-

lo, pois teve a coragem de 
começar a acabar com a far-
sa do governo de Fernando 
Pimentel”, afirmou Gustavo 
Corrêa, referindo-se ao pros-
seguimento de julgamento 
dos processos judiciais con-
tra o governador no STJ. O 
parlamentar também criticou 
o governo estadual por atra-
sos no pagamento de salários 
dos servidores.

Publicações históricas integram a mostra Acervo de memórias

Guilherme Dardanhan
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PANORAMA
Protestos cada vez mais violentos, fome e desabastecimento, prisão de opositores, criminali-
dade disseminada e radicalização política. Tudo isso revela um país à beira da guerra civil. O 
Panorama lança um olhar crítico sobre a Venezuela e tenta entender o porquê da crise em que 
mergulhou nosso vizinho da América do Sul. No estúdio, o jornalista Fernando Gomes recebe as 
professoras de Direito Internacional Luciana Diniz Durães e Camilla Cappucio. Elas explicam as 
razões desse país ter se tornado um tabuleiro de jogo de xadrez sem regras. Sábado, às 16 horas.

GERAÇÃO
O Geração pega carona no projeto Sertão Como Se Fala e conversa com o diretor do video-
documentário, Leandro Lopes, sobre como o “ABC do sertão” é uma marca importante na 
identidade do sertanejo. O Sertão como se fala é um videodocumentário que percorreu 9.500 
quilômetros em sete estados do Nordeste brasileiro para investigar as raízes e a permanência 
desse modo foneticamente diferente de falar o alfabeto em relação ao restante do País. Parti-
cipam do programa jovens do Núcleo Vida, da ALMG. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

MEMÓRIA E PODER
O Memória e Poder mostra a trajetória política do ex-deputado estadual e federal Carlos Eloy. 
A carreira no Legislativo começou aos 27 anos, quando foi eleito parlamentar pela UDN. Carlos 
Eloy se revelou como advogado em Pompéu, onde nasceu. Membro de uma família influente 
na política, ele foi escolhido por Magalhães Pinto para ser o sucessor do tio, o ex-deputado es-
tadual Paulo Campos Guimarães. A partir daí, construiu uma sólida carreira na Assembleia de 
Minas, com quatro mandatos, antes de se lançar à Câmara dos Deputados, onde permaneceu 
por duas legislaturas. Sábado, às 20 horas; domingo, às 15h30.

Confira os destaques do fim de semana

Sábado Domingo

TV ASSEMBLEIA

 0h Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 22/8
 1h30 Resenha da Semana 
 2h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (1º/6) 

– Debate sobre as formas de conscientização para tutela 
responsável de animais no Estado   

 5h35 Palestra – Dilemas da teoria democrática contemporânea, com 
Ricardo Fabrino

 7h Parlamento Brasil
 7h30 Mundo Político 
	 8h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(6/7) – Fechamento da E. E. José do Patrocínio Cardoso, de 
Campo Belo 

 10h05 Comissão de Segurança Pública (8/8) – Debate sobre medidas 
para enfrentamento da violência no município de Betim

 13h Resenha da Semana 
	13h30	 #Confirma	(inédito)	
 14h Compactos de Comissões 
 14h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Compacto da semana: 

Teleaulas de 1 a 5 
 16h Panorama – Venezuela  
 16h30 Compactos de Comissões 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana
 17h30 Sala de Imprensa – Crise na Venezuela 
 18h05 Compactos de Comissões 
 18h30 Resenha da Semana
	 19h	 Geração	(inédito)	– Sertão como se fala 
 19h30 Zás – Cantor Oleives (Olavo Barbi)  
 20h Memória e Poder – Político Carlos Eloy Guimarães
 21h Assembleia Debate – Reforma trabalhista
 22h Segunda Musical – Fábio Ramos, Marlon Nascimento e Jennifer 

Pereira 
 22h30 Palestra TRE – O declínio do pluralismo partidário no Brasil, 

com Eneida Desiree Salgado

•		programação	sujeita	a	alterações

 0h15 Plenário (reprise) – Reunião Ordinária de 23/8 
 1h40 Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas 

e a União (26/6) – A importância dos movimentos sociais nas 
discussões sobre o acerto de contas entre Minas e a União

 4h50 Palestra – Impasses da democracia no Brasil, com Leonardo 
Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio Teixeira e Carlos 
Ranulfo 

 6h Parlamento Brasil
	 6h30	 #Confirma
 7h Segunda Musical – Fábio Ramos, Marlon Nascimento e Jennifer 

Pereira   
 7h30 Mundo Político 
 8h Resenha da Semana
 8h30 Zás – Cantor Oleives (Olavo Barbi)
 9h Comissão de Direitos Humanos (16/8) – Debate sobre o 

atentado ocorrido contra a Comunidade Tradicional Pesqueira e 
Vazanteira de Canabrava, localizada em Buritizeiro 

 12h30 Geração – Sertão como se fala
 13h Assembleia Debate – Reforma trabalhista
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana
 15h Segunda Musical – Fábio Ramos, Marlon Nascimento e Jennifer 

Pereira  
 15h30 Memória e Poder – Político Carlos Eloy Guimarães
 16h30 Compactos de Comissões
 17h Mundo Político
	17h30	 #Confirma	
 18h Sala de Imprensa – Crise na Venezuela 
 18h35 Compactos de Comissões
	 19h	 Minas	é	Muitas	– Monte Carmelo 
	19h45	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(11/7) – Obtenção do benefício de isenção de IPVA e ICMS
 22h Panorama – Preparação para a aposentadoria 
22h30 Via Justiça – Multiparentalidade 
	 23h	 #Confirma
 23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

•		programação	sujeita	a	alterações
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ACONTECE HOJE
8 horas

• Mostra de artes plásticas (Galeria de Arte) – obras de Magno Perez e Gui 
Mazzoni

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Ensaio para Senhora Azul, com A Patela Cia. de 

Teatro & Dança
14 horas

• Comissão de Minas e Energia (Santa Vitória) – visita ao acampamento 
da Plataforma Operária Camponesa de Energia, na Usina Hidrelétrica de 

São Simão, para participar de ato da Frente Mineira em Defesa da Cemig 
contra o leilão das usinas controladas pela empresa. Requerimento: de-
putados Rogério Correia e Bosco

19 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(São Lourenço) – debater, com a presença de convidados, o impacto da 
propaganda no consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens e a ne-
cessidade de adequação da Lei Federal 9.294, de 1996. Requerimento: 
deputado Antônio Jorge

 0h Plenário (continuação)
	 0h15	 Minas	é	Muitas	– Itabira
 1h Panorama – Preparação para a aposentadoria  
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack (28/6) – 

Debate sobre dependentes químicos em situação de rua 
 4h45 Palestra – O município e os novos direitos de inclusão e proteção 

social, com Patrus Ananias
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Atendimento à mulher vítima de violência 
 9h Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (3/8) – 

Debate sobre o conflito com a fauna silvestre urbana 
 12h Memória e Poder – Jurista Antônio Romanelli
 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular

 13h50 Comissão de Agropecuária (14/6) – As condições de segurança 
dos comerciantes que atuam na Ceasa  e a comercialização de 
alho no local 

 16h10 Comissão de Participação Popular (10/7) – Em debate, o PLC 
federal 119/2015, que trata da inclusão do Vale do Rio Doce na 
área da Sudene

	18h10	 #Confirma
 18h40 Compactos de Comissões  
	 19h	 Resenha	da	Semana	(inédito)																
 19h30 Panorama – Atendimento à mulher vítima de violência 
	 20h	 Segunda	Musical	(inédito)	– Fábio Ramos, Marlon Nascimento 

e Jennifer Pereira 
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Reforma trabalhista 
 22h Resenha da Semana  
	22h30	 Mundo	Político	(inédito)	– Retrospectiva da semana
	 23h	 Via	Justiça	(inédito)	– Multiparentalidade 
23h30	 Zás	(inédito)	– Cantor Oleives (Olavo Barbi)

•	programação	sujeita	a	alterações
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TV ASSEMBLEIA

sada, dia 18, a Frente Mineira 
em Defesa da Cemig promoveu 
ato público na Usina de Miran-
da, na cidade de Indianópolis. A 
Usina de Jaguara também de-
verá ser palco de um protesto.

missão de Minas e Energia, 
também assinado pelo depu-
tado Bosco (PTdoB).

O protesto de amanhã é o 
segundo realizado numa das hi-
drelétricas. Na sexta-feira pas-

Triângulo Mineiro são respon-
sáveis por 50% da capacidade 
de geração de energia da Ce-
mig. A empresa mineira alega 
ter direito à renovação automá-
tica das concessões relativas a 
São Simão, Jaguara e Miranda. 

Uma das maiores críticas 
ao possível leilão é a de que os 
custos devem acabar repassa-
dos ao consumidor, na forma 
de aumento da conta de luz.

“Há muito tempo não se 
via no Estado uma união de 
ideias tão forte quanto a que 
conseguimos contra a priva-
tização proposta pelo presi-
dente Michel Temer”, afirma 
o 1º-secretário da ALMG, de-
putado Rogério Correia (PT), 
um dos autores do requeri-
mento de participação da Co-

A Frente Mineira em Defesa 
da Cemig realiza hoje, às 14 
horas, mais um ato público 
contra a intenção do gover-
no federal de leiloar usinas 
hidrelétricas sob concessão 
da empresa mineira. Dessa 
vez, o protesto será no acam-
pamento da Plataforma Ope-
rária Camponesa de Energia, 
perto da Usina de São Simão, 
no município de Santa Vitória 
(Triângulo Mineiro). A Comis-
são de Minas e Energia vai 
participar do evento.

Além de São Simão, o 
governo federal pretende 
vender as usinas de Jagua-
ra, Miranda e Volta Grande, 
com as quais espera arrecadar  
R$ 11 bilhões. Juntas, as qua-
tro hidrelétricas localizadas no  

Frente em Defesa da Cemig realiza
ato público na Usina de São Simão

Na semana passada, o protesto foi na Usina de Miranda 

Sarah Torres

MINAS E ENERGIA


